
AMAALS

DHU’L HIJJAH
PARA OS PRIMEIROS 10 DIAS DE 



VIRTUDES DOS PRIMEIROS DEZ DIAS
DE DHUL HIJJAH

Todos os louvores são devidos a Allah َوتََعال  may e que Ele ُسبَْحانَُه 

torne nosso Profeta Muhammad ملسو هيلع هللا ىلص a salvo de todas as coisas 

depreciativas, e exalte sua menção, e a menção de sua família 

e companheiros.

Ibn Abbaas ر� الله عنه relatou que o Profeta ملسو هيلع هللا ىلص disse:

Não há dias em que as boas ações sejam mais amadas por 

Deus 
َوتََعاَ  do que estes dias; significando os primeiros dez ُسبَْحانَُه 

dias de Dhul-Hijjah. Eles perguntaram: Nem mesmo a Jihad 

pela causa de Allah? Ele disse: Nem mesmo a Jihad pela causa 

de Allah, a menos que alguém saia para a Jihad sacrificando 

sua vida e propriedade e retornando sem nenhuma delas. 

(Al-Bukhaari)

Em outra versão, Ibn Umar عنه الله   ملسو هيلع هللا ىلص relatou que o Profeta ر� 

disse: Não há dias durante os quais as boas ações sejam mais 

ou mais amadas por Allah do que esses dez dias. Portanto, 

recitar com mais frequência o Tahleel (Laa Ilaaha Illallah), 

Takbeer (Allahu Akbar), Tahmeed (Alhamdulillah). (Imam 

Ahmad)

Jaabir relatou que o Profeta ملسو هيلع هللا ىلص disse: O melhor dia é o Dia de 

Arafah. Não há dias durante os quais as boas ações sejam mais 



ou mais amadas por Allah do que esses dez dias. Portanto, 

recitar com mais frequência o Tahleel (Laa Ilaaha Illallah), 

Takbeer (Allahu Akbar), Tahmeed (Alhamdulillah).

Dez tipos de observâncias nestes dias
Com relação aos tipos de adoração a serem realizados durante 

esses dez dias: é preciso entender que esses dias são uma 

grande bênção de Allah 
َوتََعاَ  para Seu escravo, que é ُسبَْحانَُه 

devidamente apreciado pelos ativamente justos. É dever do 

muçulmano apreciar esta bênção e aproveitar ao máximo a 

oportunidade, dedicando esses dez dias a prestar mais 

atenção ao empenho árduo na adoração. Entre Suas bênçãos 

para Seus escravos, Allah nos deu muitas maneiras de fazer o 

bem e adorá-Lo, para que o muçulmano possa estar constante-

mente ativo e consistente em sua adoração a seu Senhor.

Entre as boas ações, que o muçulmano deve se esforçar para 

fazer durante os primeiros dez dias de Dhul Hijjah estão:

Primeiro:

Realizar o Hajj e a Umrah, que são as melhores de todas as 

observâncias. Sua excelência é representada por muitas 

tradições proféticas. O Profeta ملسو هيلع هللا ىلص disse: Realizar Umrah e 

segui-la com outro expia os pecados cometidos entre eles. E o 

 



Hajj perfeito seria recompensado com nada além de Jannah. 

Existem também muitas tradições autênticas nesse sentido.

Segundo:

Cumprir o jejum em todos ou alguns dias, particularmente no 

Dia de Arafah. Não há dúvida de que o jejum é a melhor das 

observâncias; pois é uma das observâncias que Allah 
 ُسبَْحانَُه َوتََعاَ

se refere a Si mesmo, de acordo com a tradição sagrada (hadi-

th Qudsi): O jejum é para mim, e eu o retribuirei. Meu escravo 

abandona seus desejos, comida e bebida por minha causa.

Abu Saeed al-Khudri ر� الله عنه relatou que o Mensageiro de Allah 

 disse: Qualquer escravo de Allah que observa o jejum de um ملسو هيلع هللا ىلص

dia pela causa de Allah, Allah separaria entre ele e o Fogo a 

uma distância de setenta anos por causa da observação 

aquele dia. (Acordado).

Abu Qataadah ر� الله عنه narrou que o Profeta ملسو هيلع هللا ىلص disse: Observan-

do o jejum no Dia de Arafat; Espero que Allah expie os pecados 

que foram cometidos durante o ano anterior e os pecados que 

serão cometidos no ano seguinte. (Imam Muslim).

Terceiro:

Recitando Takbeer e Dhikr nestes dias de acordo com as 

palavras de Allah 
َوتََعاَ  o Exaltado: E menciona o nome de ُسبَْحانَُه 

Allah em certos dias [Al-Baqarah 2: 203].



Esses certos dias são considerados os primeiros dez dias de 

Dhul Hijjah. Portanto, os estudiosos recomendam Dhikr com 

mais frequência durante esses dias, de acordo com uma 

tradição relatada por Ibn Umar ر� الله عنه

Portanto, recite com mais frequência tahleel, takbeer e 

tahmeed. Ibn Umar e Abu Hurairah 	عنه الله   costumava ir aos ر� 

mercados durante os primeiros dez dias de Dhul-Hijjah e recitar 

em voz alta o takbeer e as pessoas o repetiam depois deles. 

Ishaaq رحمه الله relatou que os juristas (rahimahumullah) costuma-

vam recitar durante os primeiros dez dias de Dhul Hijjah: Allahu 

Akbar, Allahu Akbar, Laa Ilaaha illallah, wallahu Akbar, wa 

lillaahil-hamd. É recomendável recitá-los em voz alta nos 

mercados, em casas, estradas, mesquitas e em outros lugares. 

De acordo com os mandamentos de Allah: Para que você possa 

exaltar Allah por ter te guiado, e que você possa ser grato a ele. 

[Al-Baqarah 2: 185]

Quarto:

Arrependimento e abandono de atos de desobediência e de 

todos os pecados, a fim de obter perdão e misericórdia. Atos de 

desobediência são meios de banimento, enquanto atos de 

obediência são meios de ganhar o favor de Allah 
 Abu ُسبَْحانَُه َوتََعاَ

Hurairah ر� الله عنه relatou que o Profeta ملسو هيلع هللا ىلص disse: Verdadeiramen



te Allah sente ciúme, e o ciúme de Allah é o que viola o homem 

proíbe . (Acordado)

Quinto:

Realizar mais boas ações de observâncias voluntárias, tais 

como: salaat, caridade, Jihad, recitação do Alcorão, ordenan-

do o bem e proibindo o errado e assim por diante; pois as recom-

pensas de tais observâncias são multiplicadas durante esses 

dias. As observâncias durante esses dias são insuperáveis em 

excelência e são melhores e mais amadas por Allah do que 

outras observâncias excelentes, incluindo a Jihad, que é a 

melhor das ações, a menos que alguém sacrifique sua vida e 

seu corcel.

Sexto:

É legal durante esses dias a recitação do takbeer em geral em 

todos os momentos, dia ou noite, até a oração do Eid. O 

takbeer restrito é aquele que deve ser recitado após as orações 

obrigatórias. Quanto aos não peregrinos, o takbeer começa no 

Dia de Arafah, e para os peregrinos começa na oração do 

meio-dia do Dia do Sacrifício e continua até a oração Asr do 

último dos dias de Tashreeq.

Sétimo: 

Oferecer o animal de sacrifício durante o dia do sacrifício e os 



Dias de Tashreeq. É a sunnah de nosso pai Ibraheem عليه الس�م em 

comemoração à ocasião em que Allah resgatou o filho de 

Ibraheem com um grande carneiro. Foi autenticamente confir-

mado que o Profeta ملسو هيلع هللا ىلص sacrificou dois carneiros pretos e 

brancos com chifres. Ele os matou com suas próprias mãos e 

invocou o nome de Alá sobre eles, recitou o takbeer e colocou o 

pé em seus lados, quando os matou. (Acordado.)

Oitavo:

Umm Salamah رضی اللہ عنھا disse: Quando vocês virem a lua nova 

de Dhul Hijjah, e um de vocês quiser sacrificar um animal, 

deixe-o se abster de cortar ou raspar o cabelo ou aparar as 

unhas ou unhas dos pés. Em outra versão: Que ele não corte seu 

cabelo ou suas unhas até que ele tenha abatido seu animal de 

sacrifício. Isso talvez seja recomendado aos não peregrinos que 

tenham algo em comum com os peregrinos que trazem consigo 

seus animais de sacrifício. Allah 
 o Exaltado, diz: E não ُسبَْحانَُه َوتََعاَ

raspes a cabeça até que o animal de sacrifício seja abatido. 

[Al-Baqarah 197] Esta proibição parece se aplicar apenas a 

uma pessoa que está fazendo a oferta, não a seus dependen-

tes, a menos que um deles tenha seu próprio animal de sacrifí-

cio. Não há mal nenhum em lavar a cabeça, mesmo que alguns 

fios de cabelo caiam.



Nono:

O muçulmano deve se certificar de observar a oração do Eid em 

seu local designado e participar do khutbah do Eid. Ele 

também deve saber o propósito do Eid, e que é um dia de 

agradecimento e uma chance de realizar boas ações. Ele não 

deve transformá-lo em um dia de travessura, desobediência ou 

uma desculpa para violar as coisas proibidas, como cantar 

música, diversões ilegítimas, consumir bebidas alcoólicas ou 

semelhantes. Todas essas coisas são detestáveis e anulam as 

boas ações que alguém pode ter realizado durante os primeiros 

dez dias de Dhul-Hijjah.

Décimo:

Depois de conhecer todas as observâncias acima, todo muçul-

mano, homem ou mulher, deve utilizar estes dias em obediência 

a Allah 
َوتََعاَ  lembrando-se Dele, expressando gratidão a ُسبَْحانَُه 

ele, cumprindo todas as observâncias obrigatórias, evitando as 

coisas repreensíveis e aproveitando esta época para adquirir 

Sua misericórdia e o prazer. É Allah 
-sozinho quem garan ُسبَْحانَُه َوتََعاَ

te o sucesso e orienta para o caminho certo. Que Ele exalte a 

menção de Muhammad, e sua família e companheiros, e que 

Ele os torne a salvo de todas as coisas depreciativas.



AMAALS PARA OS PRIMEIROS 10 DIAS DE 
DHU’L HIJJAH

4 RAKATS (UNIDADES) NAFL (OPCIONAL) ORAÇÃO

# Este na� namaz deve ser lido na última parte da noite (horário de 

Tahajjud)

# Leia Suratul Fatihah em cada rakat normalmente

# Depois de recitar a surata Fatihah, leia o seguinte:

• Ayatul Qursi (x3)

• Suratul Ikhlas (x3)

• Suratul Falaq (x1)

• Suratun Nas (x1)

# Após o Nafal Namaz ler um pouco de Tasbih (SubhanAllah, Alhamduli-

llah etc.) então Suplique (Dua) ao Todo-Poderoso. 

RECOMPENSAS POR REALIZAR ESTE ATO

• Recompensa por fazer o Hajj

• Recompensa por visitar o amado Profeta, que a paz e as 

bênçãos estejam com ele

• O que ele / ela quiser (Legal) Allah 
َوتََعاَ  concederá seus ُسبَْحانَُه 

desejos legítimos



SE A PESSOA PODE LER TODAS AS 10 NOITES, HÁ RECOMPENSA 

EXTRA

• Ele / ela recebe uma estação em Jannatul Firdous

• Todos os seus pecados são perdoados

• Ele / Ela vai começar de novo como se tivesse acabado de 

nascer hoje

JEJUM

Deve-se jejuar especialmente nestes 10 dias abençoados:

• Um dia antes de Arafa e no dia de Arafa (8º e 9º dia)

• Deve-se orar tanto quanto possível

• Faça o máximo de boas ações nestes 10 dias

• Pare de atos pecaminosos que ele estava cometendo (ou seja, 

ouvir música, etc.)
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